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VISI dan MISI
Visi:

Menjadi SMK bertaraf Internasional yang cerdas, 

kreatif, disiplin dan berkarakter.

Misi:

• Meningkatkan profesionalisme sumber daya 

manusia secara berkesinambungan

• Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas 

tinggi dan berwawasan global

• Mencetak generasi unggul yang mampu 

berkompetisi dan bertaqwa kepada Tuhan YME



Untuk tetap memberikan pengajaran kepada 
siswa/i selama masa pandemi Covid-19, 

SMK Telkom Sekarkemuning memberlakukan 
kelas digital sejak tahun ajaran baru 2020/2021



Pembelajaran Sebelum vs 
Selama Pandemi

Sebelum
• Pembelajaran konvensional dengan 

tatap muka
• Siswa harus memiliki buku sebagai 

sumber pembelajaran
• Ujian dan penilaian dilakukan 

dengan memperbanyak kertas 
ujian

• Selain membuat soal, guru juga 
memiliki tugas untuk koreksi dan 
mengarsip hasil ujian siswa

Saat ini
• Pembelajaran harus melalui platform 

digital (daring)
• Sumber referensi belajar 

memanfaatkan data dari koleksi 
aplikasi 

• Kegiatan ujian dan penilaian dilakukan 
tanpa menggunakan kertas dan bersifat 
daring

• Koreksi dan file nilai sudah otomatis 
terekap



Aplikasi Pendukung Pembelajaran Daring

Sumber Pembelajaran Evaluasi Pembelajaran



Mengapa               ?

Menghemat biaya 
& Efisien

Literasi

Dilengkapi dengan 
konten-konten 
literasi sebagai 
tambahan bacaan 
siswa

Selama PJJ sangat 
efisien digunakan dan 
hemat biaya dengan 
sumber belajar yang 
melimpah dan murah

Menu Sekolahku

Tersedia server local 
sekolah untuk 
mengupload sumber 
belajar yang dibuat 
oleh Bapak/Ibu guru 
sendiri , siap di 
download oleh siswa
 

Sumber pembelajaran 
berlimpah

✔ Buku pelajaran dari 
Kemdikbud

✔ Video pembelajaran untuk 
menambah pengetahuan

✔ Latihan-Latihan soal



Kombo dengan 

★ Sekolah memiliki website server untuk asesmen sendiri
★ Kegiatan asesmen lebih mudah, murah dan efisien
★ Membuat soal pakai Ms Word/Excel, para guru sudah familiar
★ Lebih menghemat kuota internet bagi guru karena soal dapat 

dibuat secara offline
★ Tidak perlu memanfaatkan aplikasi lain untuk mengumpulkan 

tugas siswa
★ Koreksi ujian siswa sudah secara otomatis dan hasil dapat 

diunduh sebagai rekap



Kesadaran Setelah Melaksanakan Sekolah Digital
(Sumber Pembelajaran)

SekarangDulu

• Dapatnya sedikit
• Mahal harganya
• Susah menyimpannya
• Mudah rusak
• Berat membawanya

• Koleksi melimpah
• Murah sekali biaya per-materi
• Semua tersimpan dalam 1 gawai
• Mudah dibawa kemana-mana
• Bisa dibawa & dibaca dimana saja
Tambahan :
-   Ada latihan soal
- Ada bacaan literasi
- Ada video pembelajaran



Kesadaran Setelah Melaksanakan Sekolah Digital
(Evaluasi Pembelajaran)

SekarangDulu

• Setiap ada kegiatan asesmen = 
biaya cetak kertas

• Ribet untuk cetak , copy, simpan, 
membagi

• Guru buang waktu banyak untuk 
koreksi nilainya

• Kegiatan asesmen tidak ada biaya 
sama sekali lagi

• Mau dipakai ribuan kali adalah bisa
• Guru tidak perlu mengkoreksi nilai 

lagi, hasilnya langsung keluar
• Soal bisa disiapkan last-minute

Tambahan :
-   sistem acak yang sangat cocok untuk PJJ

- waktu bisa diprogram otomatis menutup

- dan masih banyak lagi kelebihan lain



Pengalaman PJJ dapat diatasi dengan adaptasi 
baru ke arah digital dan kesempatan ini membuka 

wawasan bahwa pemanfaatan digital adalah 
keharusan dilakukan di masa depan


